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Joulukortit joulumerkkien  

ostajille edullisemmin. 

49/2022 

5.-11.12.2022 31. vuosikerta     Kiihkositoutumaton eräjärveläisyyden äänenkannattaja 

Osallistu Eräjärven Salessa jouluisan herkkukorin arvontaan! 
 

 Tuo kuponki myymälään viim. 16.12. Arvonta 17.12.2022. Noudatamme arpajaislakia 
 Nimi :______________________________________ 
 Puh: ______________________________________ 
Terveiset kaupalle: __________________________________________ 

Itsenäisyyspäivänä 6.12.  
palvelemme 11-16 

Sale Eräjärvi p. 010 767 2040 
ma-pe 8-20, la 9-18, su 11-16 

Jouluinen kylätori  
lauantaina 3.12. klo 12-15  

Ekyn edustalla  
 

Lättykahvila, glögiä, kaakaota,  

leivonnaisia ym. Eky avoinna 11-15. 

Voit jättää myös joulukuusitilauksen.  

Ei paikkamaksua * TERVETULOA! 

Tervetuloa kotikylämme yhteiseen 

 

ITSENÄISYYSPÄIVÄN JUHLAAN 
Eräjärven Erälinnaan 6.12.2022  

 
 Klo 12 jumalanpalvelus Eräjärven kirkossa 

 
            Jumalanpalveluksen jälkeen  

               kunniavartio ja seppelten lasku sankarihaudalla 
 

            Klo 13 alkaen kahvitarjoilu Erälinnassa,  
            jonka jälkeen juhlatilaisuus 

 
Ohjelmassa mm. 

Eskarilaisten ja koululaisten musiiikkiesityksiä 
 

Juhlapuheen pitää  
Kaupunginvaltuutettu Jyrki Tuomaala 

 
Musiikkia Juhani Tuominen 

 
Maamme 
Finlandia 

       Joulu- 
    myyjäiset 
  La 17.12. klo 11-15 
       Pankkilassa 
         Eräjärventie 1591 

 

Marttojen glögikahvio, käsitöitä, 
leivonnaisia, juurileipää,  

lahjaideoita! 
 

Haluatko tulla myymään tuot-
teitasi? Myyntipaikat sisällä 10€,  

ulkona 5€. Ilm. ja lisät.  
sari.roine@outlook.com 

050 5180 433 

              Tervetuloa! 



ERÄJÄRVELLÄ TAPAHTUU 

MAANANTAISIN  

klo 18 Sporttikerho Erälinnassa 

KESKIVIIKKOISIN  

klo 17.30 Temppukerho  paritto-

milla viikoilla Erälinnassa  

klo 18.30 Salibandy Erälinnassa 
 

TORSTAISIN   

klo 12-19 kirjasto avoinna koululla  

klo 18 Lihaskuntojumppa  Erälin-

nassa 

klo 19 Lavis-lavatanssijumppa   

Erälinnassa  

klo 18 Nuorten  

Eräpyhänte 937  

PERJANTAISIN klo 20 Tietokilpai-

lu Lounarissa 

3.12. asti Heli Merosen taide-

näyttely Lounarissa 

7.12. alk. Jere Silanderin näyttely  

Lounarissa 

La-ti 3.-6.12. klo 11-17 Vihasjär-

ven koululla Café ChefBug, Sil-

mällisiä-taidenäyttely ja Pieni 

Joulupolku. La-su 3.-4.12. Joulu-

myyjäiset ja jatkot ma-ti 5.-6.12., 

ti 6.12. klo 15 Suomen 105. itse-

näisyyspäivän kunniaksi musiikki-

esitys  
 

Pe 2.12. klo 19 MTK:n vuosiko-

kous Erälinnassa 

Pe 2.12. klo 20-01 Pikkujoulut 

Lounarissa 

La 3.12. klo 12-15 jouluinen kylä-

tori Ekyn edustalla 

La 3.12. klo 14 Eräjärven Seudun 

Vanhempien makkaranpaistoret-

ki Eräpyhään  

Su 4.12. klo 12 Pyhäkoulu srk-

kodissa 

Ma 5.12 klo 9.30-11 Avoimien 

ovien päivä koululla  

Ti 6.12. klo 12 Jumalanpalvelus 

kirkossa, seppelten lasku haudoil-

la 

Ti 6.12. klo 13 alk.  itsenäisyys-

päivän juhla  Erälinnassa  

Ke 7.12. klo 16  Eräjärven Seu-

dun Vanhempien pikkujoulut 

Santa SunThairavintolassa 

Pe 9.12. klo 21 Kinkku-Karaoke-

kilpailu Lounarissa 

Su 11.12. klo 17 EräU:n syysko-

kous Erälinnassa. 

Ti 13.12. klo 12-19 kirjasto 

avoinna koululla. To 15.12. kir-

jasto suljettu koulun joulujuhlan 

vuoksi 

Ke 14.12. klo 19 kauneimmat 

joululaulut srk-kodissa 

La 17.12. klo 11-15 Joulumyyjäi-

set Pankkilassa 

La 24.12. klo 10-12 Joulupuuro-

tarjoilu Lounarissa 

La 31.12. klo 21 Uuden vuoden 

vastaanottajaiset Lounarissa, 

esiintymässä trubaduuri Pekka 

Mikkonen ja FireLadyn tulishow 

Kylälehti Purkiaista julkaisee 

Eräjärven kehittämisyhdistys ry, 

Eräjärventie 1591, 35220 Eräjär-

vi. Ilmoitukset ja muu aineisto 

viim. ke klo 12.00 p. 040 350 

1253 tai purkiainen@erajarvi. 

net. Ilmoitushinnat Ekyn jäsenil-

le etu-sivulla 0,30 €/pmm, muu-

alla 0,25 €/pmm. Muille vastaa-

vat hinnat 0,35 ja 0,30 €/pmm.  

Kaksi Purkiaista Jouluun 

Tänä vuonna ilmestyy enää kaksi kylälehteä. 

Purkiainen 50/22 tehdään ke 7.12. 

Purkiainen 51/22 tehdään ke 14.12., ja se tulee jakoon to 15.12. 

Joulutervehdykset ja muu materiaali tähän värilliseen lehteen jo  

ti 13.12. klo 12 mennessä.  

 

Värillisten ilmoitusten hinta 0,40 ja etusivulla 0,45€/pmm 

 

Purkiainen ja talkoojakajat ovat joululomalla  

vuoden loppuun asti. 2023 ensimmäinen kylälehti tehdään ke 4.1. 

 

Avoimien ovien päivä 
koululla  
 

Oriveden koululaitos täyttää 150 
vuotta ja Eräjärven koululla on 
ovet avoinna juhlan kunniaksi  
maanantaina 5.12. klo 9.30.-
11.00 
Ohjelmassa on yhteislauluja klo 
9.45  ja klo 10 haastattelussa 
menneiden vuosien oppilaita, 
Antti Tanila ja Eliisa Hirtolahti-
Valve.  
Koululla on näytillä myös  pieni 
näyttely vanhoista koulutava-
roista. Lisäksi vapaata seuruste-
lua ja tutustumista nykyajan 
kouluun sekä kahvitarjoilu. 

 

               Tämän kokoinen,  

                värillinen joulutervehdys  

              Purkiaisen sisäsivulla 14 € 



 

ESV, eli Eräjärven Seu-
dun Vanhemmat ry myi 

kinkkuarpoja Erälinnan hodari-
kahvilassa 12.11.2022 

Arvonnassa kinkun voitti Roope 
Mäkitalo, onnittelut voittajalle!  

Sale Eräjärvi osallistui 7,8 kilon 
juhlakinkun hintaan runsaalla 
alennuksella. Kiitämme yhteis-
työstä. 

Eräjärven Seudun Vanhemmat ry  

ERÄJÄRVEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA  
tarkistaa palveluista perittäviä maksuja 1.1.2023 alkaen 
Palvelutaksat ja tarvikkeet  (hinnat sis. alv. 24 %), hintoihin lisätään mahd. matka-
kulut 
Vesimittarin testausmaksu    80,00 €  
Vesimittarin luentamaksu   40,00 €/mittari  
Talosulkuventtiilin sulkeminen/avaaminen 40,00 €/kerta  
Vesimittarin irrotus/kiinnitys   60,00 €/käynti 
Vesipostin avain    50,00 €/vuosi 
Jäätyneen vesimittarin vaihtaminen  240,00 €  
sis. mittarin ja vaihtotyön, tilattava aina vesiosuuskunnalta 
Sulkuventtiilin vaihtotyö    660€  
 -jos tekninen vika vesiosuuskunta antaa sulun 
 -jos ulkoisesti vaurioitunut vesiosuuskunta veloittaa sulun 250 €.   
Tonttisulkujen korjaus-/vaihtotyö on aina tilattava vesiosuuskunnalta. 
 

Liittyjälle tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa 
ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset.   
Hinnasto kokonaisuudessaan löytyy www.erajarvenvesiosuuskunta.net tai  sähkö-
postilla toimistolta esvo@erajarvi.net. 

Eräjärven Urheilijat ry 

SYYSKOKOUS 

Su 11.12.2022 klo 17 Erälinnassa 
 

Käsitellään sääntömääräiset  

asiat. Kahvitarjoilu.  

Tervetuloa!            Johtokunta  

LOUNASRAVINTOLA JA  PUB ERÄJÄRVI  

Jere Silanderin  
taidenäyttely 7.-31.12.  

 

Pe 2.12. klo 20-01 
Lounarin Pikkujoulut! 
-Tietokilpailu klo 20 

-Trubaduuri Make Kallio 
-Pikkujoulu Buffa 

-Karaokea 
Vapaa pääsy 

 

Pe 9.12. klo 21-01 
Kinkku-Karaokekilpailu 

 

Perjantaisin klo 20 TIETOKILPAILU 
 
 
 

HELPOTA JOULUA JA 
TILAA JOULURUOAT! 

Tilaukset 15.12. mennessä, 
noudot 22.-23.12. Lisätietoja  
Lounarista tai kotisivuiltamme 

 

        Palvelemme: 
        Ti-To 10-17 

        Pe 10-22 
        La 12-22 

          Su-Ma suljettu 
 

Tapahtumissa pidempään! 
Ti 6.12. olemme suljettuna 

044 530 6366       TERVETULOA!       www.puberajarvi.net 

Yhteenveto 

Kulumassa oleva vuosi alkaa olla 

lopuillaan. Jo nyt sitä voi tarkastel-

la monesta suunnasta. Itselleni 

vuosi alkoi tammikuussa saattohoi-

don merkissä, kun mieheni siirtyi 

palleatiivisen hoidon piiriin jo jou-

lukuussa. Päivä kerrallaan hän siir-

tyi kotihoidossa kohti vääjäämä-

töntä loppuaan. 

Helmikuun alettua lääkäri kävi ko-

tonamme ja sain kuulla, että elin-

iän odote on viikosta kahteen. Dia-

koni tuli antamaan ehtoollisen ja 

lapset hälytettiin paikalle. Viimei-

sen elinviikon mieheni vietti ter-

veyskeskuksen vuodeosastolla ki-

vun lievityksessä. 

Päivä hänen pois nukkumisensa 

jälkeen alkoi sota Ukrainassa.  

Maaliskuussa olivat hautajaiset ja 

ne olivat sellaiset, kuin hän oli 

suunnitellut tarjoilusta alkaen.  

Pöytäkukiksi saatiin narsisseja. Hä-

nen lempikukkiaan. Kuvaksi muis-

totilaisuuteen hän oli valinnut it-

sestään kuvan, jossa hän on vänri-

kin asussa ja nuoren miehen elämä 

edessä. Vielä maaliskuun lopulla 

ehdittiin juhlia poikani tasakymme-

niä. Paikaksi hän oli valinnut Hirvi-

kartanon riistaruokailuineen ja asi-

aankuuluvine puheineen. Koolla oli 

vain lähipiiri joka sekin käsitti kaksi-

kymmentä henkilöä. Puolet mää-

rästä oli hänen omia lapsiaan puo-

lisoineen ja olipa mukana jo yksi 

hänen lapsenlapsensakin. 

Jatkuu seuraavalla sivulla 

http://www.puberajarvi.net/


 
 

Walleniuksen Wapriikin 

joulu 

Tunnelmallisessa tehdasmiljöössä 

Walleniuksen Wapriikissa Juupajo-

ella järjestetään jouluohjelmaa jou-

luun asti.  

Tänä vuonna tehdasmiljöö täyttyy 

joulumusiikista useana eri päivänä. 

Juhani Tuominen soittaa viulu- ja 

pianosävelmiä 3.12., 11.12. ja 

18.12. klo 13 ja 14.30.  

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 65 

vuotta Sibeliuksen kuolemasta. Si-

beliuksen päivän musiikkihetkessä 

8.12. klo 17 eläydytään Tuula Sipi-

län ja Vesa-Matti Hannun viulu- ja 

pianomusiikkiin, jolloin kuullaan 

muun muassa Sibeliuksen Finlandia

-hymni ja En etsi valtaa loistoa sekä 

muuta jouluista musiikkia. Joulun 

ollessa jo ovella kaikki pääsevät 

laulamaan jouluisia yhteislauluja 

Tuula Sipilän säestyksellä 20.12. klo 

17.  

Nelipäiväiset joulumarkkinat 3.-

4.12. ja 17.-18.12. tuovat esiin käsi-

työläisten ja yrittäjien yksilöllisiä 

tuotteita läheltä ja kauempaa, ku-

ten nahkatuotteita, terveysvai-

kutteisia kiviä, koruja, keramiikkaa, 

kransseja ja artesaaniherkkuja. Esil-

lä on myös suomalaisia innovaati-

oita edustavia yrityksiä. Joulupukki 

vierailee markkinoilla 18.12. klo 14. 

Herkkusuille on tarjolla jouluinen 

brunssi jokaisena markkinapäivänä 

klo 12-15. Jouluisista mauista pää-

see nauttimaan myös Tee- ja kahvi-

huone Singerissä. Joululahjoiksi 

löytyy paikallisten toimijoiden ja 

pientilojen tuotteita jouluputiikista. 

Tee- ja kahvihuone Singer sekä Jou-

luputiikki avoinna 22.12. asti to-su 

klo 11-18. Jouluviikolla 19.-22.12. 

ma-to. Joulumarkkinat 3.-4.12. ja 

17.-18.12. klo 11-17. 

Lisätiedot www.walleniuksen-

wapriikki.fi 

Huhtikuu alkoi pojan perheen osal-

ta koronaa sairastaen. Yksi pojan 

tyttäristä kertoi kihlautuneensa. 

Vanhin tytöistä on jo pitempään 

ollut aviossa ja pienen pojan äiti. 

Toukokuussa Suomi päätti liittyä 

Natoon. TV tarjoili päivittäin yhä 

hurjempia kuvia sotatantereelta.  

Kesäkuussa tuli tieto, että hautakivi 

on asennettu paikoilleen. Miehen 

kuolemasta tuli samana päivänä 

100 vuorokautta. 

Kesäkuussa olivat pojan kolman-

nen tyttären lakkiaiset. Niitä vie-

tettiin lähipiirin voimin hänen koto-

naan. Kaikki kolme tyttöä ovat kir-

joittaneet ylioppilaiksi Tampereel-

la. 

Eikä heinäkuutakaan ilman juhlia. 

Nyt juhlittiin pojan tyttären pojan 

viisivuotispäiviä. Paljon huomiota 

vei juhlakansalta Neponen. Se on 

harjakääpiökani. Päivänsankari ei 

ollenkaan pidä siitä, että se aina 

hyppii. Hänen mielestään pupun 

pitäisi oppia kävelemään. Miksi? 

Että ei väsyisi niin paljon. Poika itse 

oli kokeillut hyppimällä kulkemista 

ja todennut sen ajanoloon raskaak-

si. Juhlissa nähtiin jokseenkin sama 

joukko, kuin muissakin perhepiirin 

juhlissa. 

Elokuussa päästiin häihin. Aiemmin 

keväällä kihlautuneet vihittiin 

maistraatissa koska sulhanen ei ole 

Suomesta. Englanti oli heidän yh-

teinen kielensä. Lämpimän päivän 

johdosta pukeuduin itse kesämek-

koon jota edellisen kerran olin 

käyttänyt kolmekymmentä vuotta 

sitten ja silloinkin vain kerran. Ori-

vedellä toiminut Joni pukine oli pu-

vun minulle myynyt. Huomasin 

naistenlehden kansikuvasta, että 

tuollaiset siniset pallot valkoisella 

pohjalla ovat kuuminta muotia. 

Ihmeekseni huomasin yhä mahtu-

vani komeron perältä kaivamaani 

pukuun. Häissä pidettiin puheita ja 

syötiin hyvin kakkukahvia unohta-

matta. Paikalla edelleen vain mor-

siusparin lähipiiri. 

Elokuussa todettiin, että Suomessa 

on ollut kesän aikana 42 hellepäi-

vää. Jossain päin Suomea oli las-

kettu vuorokaudessa 34000 maasa-

lamaa.  

Syyskuussa sitten jo satoi ensilumi 

Kainuussa 30.9. 

Lokakuussa Päijälän kylä naapuri-

kunnassa sai kunniamaininnan Pir-

kan kyliltä monipuolisesta ja pit-

kään jatkuneesta kylätoiminnasta. 

Ilmoitin kylän Vuoden kylä kilpai-

luun. Olen ollut senkin kylän asu-

kas jo vuodesta 1969 alkaen. Talo 

löytyy aivan kylän ytimestä lam-

men rannalta. Kun kylälle perus-

tettiin kyläyhdistys, niin minut va-

littiin sen johtokuntaan kesäasuk-

kaiden edustajana. Alue kuuluu  

Pirkanmaahan vasta toista vuotta.  

Marraskuussa on vuorossa silmä-

leikkaus ja hiljaiseloa pitkään. Jou-

lukuussa on joulun lisäksi syntymä-

päiväni kohta joulun jälkeen. Ehkä 

silloinkin on kakkukahvien vuoro. 

Vuotta 2022 tarkasteli  

Aholan Leena 


